
    

I brev af 6. april 2020 orienterede Kirkeministeriet om bekendtgørelse om mu-
lighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og 
budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led 
i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19). 

Kirkeministeriet er blevet opmærksom på, at der er behov for uddybning og ju-
stering af visse retningslinjer i brevet.  

Der henvises i øvrigt til den opdaterede FAQ på folkekirkenspersonale.dk.  

 

Grundlæggende betingelser for anvendelse af bekendtgørelsen 

Formanden har efter bekendtgørelsen kompetence til at træffe beslutning om: 

1. at der ikke er offentlig adgang til menighedsrådets møde 
2. at menighedsrådets møde flyttes til et andet lokale eller en anden 

adresse end den, der fremgår af mødeplanen 
3. at menighedsrådets møde afholdes som et video- eller telefonmøde 
4. at bestemmelserne om beslutningsprotokollen fraviges under forud-

sætning af, at beslutningerne fortsat dokumenteres.  

For at formanden kan træffe disse beslutninger, der alle fraviger bestemmelser 
i lov om menighedsråd, er der en række grundlæggende betingelser, der skal 
være opfyldt. 

Disse betingelser fremgår af bekendtgørelsens § 2, der har denne ordlyd:  

§ 2. Fravigelser af forpligtelser for menighedsråd og disses udvalg samt 
provstiudvalg, budgetudvalg og budgetsamråd og privates rettigheder 
over for disses myndigheder efter §§ 3-10 kan ske i følgende tilfælde: 

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af 
Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet. 

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller ind-
dæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, og de 
pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for 
at være af mere underordnet betydning. 

3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig el-
ler uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har væ-
ret nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavi-
russygdom (COVID-19) her i landet. 

Bekendtgørelsen giver på en række punkter formanden for menighedsrådet el-
ler en udvalgsformand mulighed for at træffe beslutninger efter bekendtgørel-
sen. Dette kan ske, når der foreligger et af de under pkt. 1-3 tilfælde, og når 
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eventuelle yderligere betingelser fastsat i den enkelte bestemmelse i bekendt-
gørelsen er opfyldt. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fravigelser efter bekendtgørelsen ikke 
kan ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet. Formanden skal 
derfor i den konkrete situation overveje, hvordan menighedsrådsarbejdet kan 
tilrettelægges med mindst mulig fravigelse af lovgivningens almindelige be-
stemmelser. 

Det vil bero på en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, her-
under af forholdene i det enkelte sogn og forholdene i menighedsråd, hvorvidt 
der kan træffes beslutning efter bekendtgørelsen.  

 

Fravigelse af reglerne om fysiske møder i menighedsrådet 

Formanden kan som nævnt i Kirkeministeriets brev af 6. april 2020 beslutte at 
fravige den årlige mødeplans bestemmelser om, hvor møderne afholdes, jf. be-
kendtgørelsens § 6.  

Formanden for menighedsrådet eller udvalgsformanden kan således – i de til-
fælde der nævnes i bekendtgørelsens § 2 - beslutte, at et møde flyttes til et an-
det lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.  

Som bekendt er sognegården og andre mødelokaler i sognet/provstiet lukkede 
for offentligheden. Det betyder som nævnt i Kirkeministeriets brev af 6. april 
2020, at det ikke p.t. er muligt at afholde offentligt tilgængelige møder i menig-
hedsrådet. Se også bekendtgørelsens § 3 og ministeriets brev af 6. april 2020. 

Menighedsrådet bestyrer sognegården og andre kirkelige mødelokaler i sognet. 
Menighedsrådet vil derfor have mulighed for at bruge disse lokaler til afhol-
delse af menighedsrådsmøder og møder i menighedsrådets udvalg under for-
udsætning af, at offentligheden ikke får adgang til lokalerne, så længe der er 
fastsat bestemmelser om, at lokalerne er lukkede for offentligheden. 

På nuværende tidspunkt skal Kirkeministeriet dog kraftigt henstille, at der ikke 
holdes fysiske møder i menighedsrådet/udvalgene, og at menighedsrådet/ud-
valget i stedet benytter sig af muligheden for at afvikle møderne som telefon- 
eller videomøde. Dette skyldes dels de generelle anbefalinger om at begrænse 
antallet af sociale kontakter både i det offentlige rum men også i private sam-
menhænge, dels anbefalingen om at holde afstand.  

Formanden bør ud over disse generelle anbefalinger også være opmærksom 
på, om der er medlemmer af menighedsrådet/udvalget, der er i risikogruppe, 
og som derfor ikke bør deltage i et fysisk møde. 

Hvis formanden beslutter, at menighedsrådets/udvalgets møde skal gennemfø-
res som et fysisk møde, skal formanden være opmærksom på, at mødelokalet i 
sognegården har en størrelse og indretning, så der under møder kan sikres den 
af sundhedsmyndighederne anbefalede afstand på 2 meter mellem mødedelta-
gerne, at medlemmerne har adgang til vand og sæbe eller håndsprit, og at loka-
let bliver rengjort før og efter mødet.  
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Formanden bør også sikre, at medlemmer af menighedsrådet/udvalget, som 
ikke har mulighed for at deltage i mødet, fx fordi de tilhører risikogrupper, har 
mulighed for at deltage i møde pr. video eller telefon.  

Formanden bør også være opmærksom på, at møder i menighedsrådet/udvalg 
efter lov om menighedsråd ikke kan afholdes i private hjem. De forhold, der er 
nævnt i bekendtgørelsens § 2, og som kan begrunde, at formanden beslutter, at 
menighedsrådsmødet skal holdes et andet sted end i det lokale, der fremgår af 
den årlige mødeplan kombineret med kravene til mødelokalets størrelse og 
indretning, betyder efter Kirkeministeriets opfattelse, at møderne ikke i prak-
sis kan afholdes i et privat hjem.  

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Esdahl 

kontorchef 
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